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 توسعه پایداردر حفاظت از محیط زیست و گردشگری  اکوتوریسمنقش 
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 ایران -دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، اصفهان  -2
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 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج -4
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 چکیده
. اکوتوریسم پایدار شد، آغاز1331دهه  از امروزی معنای به گردشگری ایران در .میگرفت صورت متفاوت انگیزههای با قدیم از گردشگری

نیاز به روشهای مدیریتی نوینی دارد که داده ها و ستاده های محیطی را در هریك از طرحهای اکوتوریسم دقیقا محاسبه کند. اکوتوریسم 
های توریست پذیر این نوع از جهانگردی ها و جاذبهکانون زگرایش نوین در صنعت جهانگردی است. چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت ا

آن در حفاظت از محیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری است. اکوتوریست ها که  است، لذا اهمیت دادن به نقش
آورند. آنان با کسب معرفت ه دست میب کنند. تجارب سودمندیهای خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می انگیزه با

 هایپیوندند. قدر مسلم فعالیتمنطقه و کشوری به دوستداران و حافظان طبیعت می زیست محیطی طبیعت هر -در باره ابعاد فرهنگی 

ه ریزان و در محیط زیست الزم است برنام توریستی بر روی محیط زیست تاثیرگذار است و برای جلوگیری و یا کاهش اثرات منفی آن
بینی کنند و از سوی دیگر نسبت ها را پیشتفصیلی از یك طرف نیازهای اساسی توریست های جامع ودست اندکاران به هنگام تهیه طرح

برای حفظ اکوتوریسم پایداری آن بایستی مد نظر باشدکه با سازماندهی، برنامه ریزی درست، اثرات مثبت و منفی آن بیندیشند.  به
 شود.که در این مقاله به بررسی وضعیت موجود پرداخته میم محلی و آموزش می توان به آن رسید . مشارکت مرد

 فناوری های نوین ، اکوتوریسم،  توسعه پایدار، صنایع دستی ، محیط زیستکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

 نهادهای همچنین در و سیاستگذاری مختلف جوامع در مفهومی نظر از اکوتوریسم یا گردی طبیعت که اخیر سال های در

 قابل رشد ملی ناخالص در تولید ریالی و ارزی درآمدهای ایجاد همچنین و پایدار توسعه و محیطی زیست تشکلهای و عمومی

 چالشهای محصول واقع در و است یافته توریسم تشکیل و ژی اکولو واژهای ترکیب از اکوتوریسم است شده برخوردار توجهی

 با طبیعی ظرفیت حد در معقول استفاده طرفداران و طبیعت مرز از حدو بدون استفاده و گیری بهره افراطی طرفداران بین زیاد

 کره شرایط از خاص دوره در داشتن قرار جهت به . است بوده طبیعی این منابع از پایدار گیری بهره و حفاظتی دیدگاه های

 به نیازمند جمعیت بین جدی چالشهای وجود جمعیت، رشد به رو افزایش منابع طبیعی، کمی،کیفی کاهش نظر از زمین

 خصوص به همگان بر اکوتوریسم مبحث به توجه لزوم طبیعی منابع محدود ظرفیت و نیازمندی های اساسی تامین در طبیعت

 را آن چیزی آتی نسلهای استفاده برای الهی مواهب از گیری بهره تاضمن شود، می آشکار پیش از بیش و اندیشمندان متفکران

 به طبیعت به که شود شامل می را توریسم از انواعی را اکوتوریسم باشد نداده دست از را خودش پایداری دهیم می تحویل که

 بدون است، بومی فرهنگ و طبیعی از جذابیتهای استفاده و بازدید اصلی انگیزه و شود می مربوط مستقیم غیر و مستقیم طور

است که در آن  گردشگریای از طبیعت گردی، اکو توریسم یا بوم گردی، گونه نماید آن متوجه را خسارتی و خلل اینکه

ماهی و  پرندگانو  گیاهانکنند و به تماشای نخورده جهان سفر میبرای دیدار از مناطق طبیعی نامسکونی و دست گردشگران

دشگری به معنای گرفت . در ایران گرهای متفاوت صورت میگرد شگری از قدیم با انگیزهپردازند. و دیگر جانوران می ها

گردد . اسالم نیز سیر در ها میگردی سبب رشد شخصیت و ارتقاء معرفت از فرهنگآغاز شد، بوم 1331امروزی از دهه 

وارد ادبیات جهان  1791که از دهه . های گردشگری اکوتوریسم استصطبیعت را تفکری برای اهل علم میداند . از جمله شاخ
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گردشگری دو برابر رشد دارد و به معنای سفرهای مسووالنه و هدفمند به طبیعت است . در شده هر سال هم در مقایسه با 

های مختلف گردشگری ، بومگردی با حفظ محیط زیست ، التزام به توسعه جوامع و احترام به ویژگیهای فرهنگی از میان گزینه

 ،ابعاد اکوتوریسم می توان دامنه نوردی، توریسم از ی است که بیشترین سازگاری با مفهوم پایداری را دارد .یهاهجمله گزین

کوچ ، طبیعت درمانی ، ورزشهای ساحلی، شکار و از جاذبه های طبیعی کشور به قله های مرتفع، دریاچه ارومیه، جنگلهای 

ف اکوتوریسم اشاره نمود، حفظ تنوع زیستی، مشارکت در تامین رفاه اجتماعی از اهدا …های معدنی و ها، آبشمال، رودخانه

باشد، همچنین کمك به اقتصاد محلی و ترویج فرهنگ زیست محیطی از اثرات مثبت اکوتوریسم و آلودگی ، تخریب محیط می

کشور ایران به لحاظ جاذبه های جهانگردی یکی از ده ]1[ .و نابودی گونه های جانوری و گیاهی از اثرات منفی آن میباشد

ما درآمد حاصل از جهانگردی برای کشور بسیار اندک است. ضرورت افزایش درآمدهای کشور اول جهان محسوب می شود. ا

های عمومی کشور و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، ایجاب می کند که استفاده از ظرفیت

مصرفی تنوع زیستی بصورت  زیستی کشور، حفظ منابع طبیعی و صنعت جهانگردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ارزش

مستقیم از طریق توریسم انگیزه مهمی را برای حفاظت از تنوع زیستی بخصوص در کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده 

است. از آنجا که ریشه کنی فقر و گرسنگی و ارتقاء فرصتهای اقتصادی و اشتغال در دستور کار اصول توسعه پایدار و اهداف 

های اهداف هزاره پرداخته شد، لذا بی مناسبت نیست به سرفصل های گردشگری و تنوع زیستی و برنامهتوسعه هزاره می با

 شود.

ها، گزارش ایجاد تنوع زیست محیط ها و رفاه انسان"بر اساس آخرین تحقیق سازمان ملل متحد، گزارشی با نام           

انسانها در طی پنجاه سال گذشته بر تنوع منابع بیولوژیك جهان وارد منتشر شده است و نشان می دهد صدمه ای که  "زیستی

ساخته اند، از هر زمان دیگری در طول تاریخ بیشتر بوده است. اگر این روند متوقف نشود، انسانها منافع اساسی را در جهان 

بیر نمود. بطور کلی هر انسانی تع "خدمات زیست محیط"طبیعت از دست خواهند داد. در حال حاضر می توان این منافع را به

میلیارد نفر در سراسر جهان، برای گزران زندگی و  5/3برای برخورداری از زندگی ایمن به طبیعت وابسته است. در حدود 

تأمین غذا به دریاها وابسته اند. اما به دلیل تغییرات اعمال شده از سوی بشر طی سالیانه اخیر، در برخی از مناطق میزان 

از منابع بیولوژیك سنتی  نوزدرصد جمعیت جهان ه 91آبزیان تا نه درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر در حدود ذخایر 

در واقع است. 21های قرن حاصل از طبیعت استفاده می کنند که خود نشانگر اهمیت چرخه های طبیعی در زندگی انسان

خطر بوده و از نظر اقتصادی قابل اجرا و ممکن و  ی و بوم شناختی بیتوریسم پایدار را توریسمی می دانند که از نظر اکولوژیک

   ]2[ از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد.

            تحقیق اهداف و روش.2

منابع  و اینترنتی سایت ، کتابخانه ی اطالعاتی منابع از استفاده با که است ای کتابخانه پژوهش و بررسی نوع از مقاله این

 هدف به با توجه آنها وتحلیل موضوعات بررسی با محقق .است شده گردآوری مطالب جهادکشاورزی وزارتخانه اطالعاتی

 با همراه اکوتوریسم نمودن پایداری مشخص و محلی مردم معیشت تامین در اکوتوریسم اقتصادی مزایای معرفی که تحقیق

 زیست محیط بر اکوتوریسم منفی و اثرات مثبت معرفی .باشد، می گردشگری اقسام سایر به نسبت زیست محیط حفاظت

 است. تحقیق این فرعی از اهداف نیز خصوص این در دولت نقش و بومی مردم فرهنگ و ،معیشت

 اکوتوریسم مفهوم و توریسم انواع.3

 مانند نیست اطمینان قابل هم زیاد و است هم خطر شامل که معمول غیر تجربه یك برای : مسافرت  1 ماجراجویانه سفر -

 آمازون جنگل های در سفر یك

  .ببرند لذت هم آن از دیگران تا ندهد تقلیل محیطی را زیست و تفریحی منابع که توریسم از شکل : هر 2پایدار مسافرت -

                                                           
1 ADVENTURE TRAVEL 
2 SUSTAINABLE TOURISM 
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  .نباشد خطرناک طبیعت بر و نگذارد طبیعت بر منفی اثر که توریسمی  : 3سفر مسئوالنه  -

   4گوسفندان و گاوها گله دیدن ، جنگل ، طبیعت در توریسم -

 سفری که است مفهوم این به کل ولی در شود می گرفته یکی پایدار توریسم ، اکوتوریسم با اغلب سبز سفر 5سبز سفر -

 . باشد طبیعت با دوستانه

 کوه ، بازی چلینگ مثل  .است متمرکز گیرد می صورت 6صحراها و آزاد هوای در که بدنی فعالیت های بر مسافرتها این -

 غیره و غواصی و سواری قایق ، پیمایی

فرهنگ  مشاهده و پذیری تاثیر با توام که . سروکار دارد بومی مردم تاریخ و فرهنگ ، بناها معماری با که فرهنگی توریسم -

  .است ها

 در شخصا   اینکه یا و کنند می دیدن سنتی کشاورزی کارهای از آن در که است گردشگری نوعی :9روستاگردی اگروتوریسم -

 وارد لطمه میزبان کشاورزی زمین های حاصلخیزی منطقه یا اکوسیستم به اینکه بدون کنند می شرکت فعالیتها گونه این

 ]3[ شود .

 8اکوتوریسم

با گسترش صنعت گردشگری و افزایش طرفداران سفرهای هدف دار و موضوعی , اکوتوریسم به جز مهمی از این صنعت در 

تعریفی از ناحیه فعاالن عرصه گردشگری )سازمانهای غیر دولتی،دانشگاهیان و...( برای  1771تبدیل گشت.در سال دنیا 

( TIESانجمن جهانی اکوتوریسم ) 1771در سال  اکوتوریسم ارایه شد که اکوتوریسم را ابزاری برای توسعه پایدار بیان کردند.

 تعریف بهتری را ارایه داد:

در سال  مسوالنه به مناطق طبیعی که موجب حفظ محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی می شود(( ))اکوتوریسم سفری

 ( عریف کامل تری را ارایه داد:IUCNاتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ) 1776

ردن از طبیعت و درک یك سفر و بازدید زیست محیطی مسوالنه از مناطق طبیعی بکر است که به منظور لذت ب : اکوتوریسم

مواهب آن و نیز ویژگی های فرهنگی مرتبط با آن انجام شود بطوریکه باعث ترویج حفاظت گردد، اثرات منفی بسیار کمی از 

جانب بازدید کنندگان بر محیط به جای گذارد و شرایط را برای اشتغال و بهرمندی اقتصادی و اجتماعی مردم محلی فراهم 

 کند.

 به و است یونانی(( اکو)) پیشوند ،   Tourisme  و   Ecoت اکوتوریسم:اکوتوریسم مرکب است از دو جزء درباره ریشه لغ 

به  Tourismeجزء دوم  .باشد می( خانه)  بوم کلمه این فارسی معادل.است زیستگاه و زیست محیط از مفاهیمی معنای

 معنای گردشگری است.در بعضی منابع بوم گردشگری را معادل واژه اکوتوریسم می دانند.

 .اصول اکوتوریسم چیست

با بررسی اصول اکوتوریسم مشاهده می کنیم  (TIES) سال از شروع به کار انجمن جهانی اکوتوریسم 25با گذشت نزدیك به 

 :که سه اصل عمده در ادبیات آن مشهود و پررنگ است

فرسایشی و استخراجی نیست. منظور از استخراجی و مصرفی، آنگونه فعالیت هایی است که سبب ایجاد آسیب های    -ا

 .رفتاری و فیزیکی بر گونه های غیر انسانی در طبیعت می شود

                                                           
3 RESPONSIBLE TOURISM 
4NATURE - BASED TOURISM  
5 GREEN TOURISM 
6 MULTI – SPORT ADVENTURES 
7 Agro TOURISM 
8 : ECOTOURISM 
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 .پایبندی به اخالق زیست محیطی ایجاد می کند   -2

 .ست و اخالق محور را در اولویت قرار می دهددر رابطه با طبیعت، ارزش های سازگار با محیط زی   -3

به طور خالصه اکوتوریسم چیزی نیست جز حفظ و نگهدارری از محیط زیست، جوامع بومی و سفر مسئوالنه با هدف ایجاد 

پایداری در زیست بوم. کسانی که می خواهند در زمینه بوم گردی مشارکت و فعالیت داشته باشند می بایست اصول زیر را به 

 :عنوان اصول اصلی و پایه ی این نوع خاص از گردشگری بپذیرند

 به حداقل رساندن آسیب های فیزیکی، اجتماعی، رفتاری و روانی در طول مسافرت    -

 ایجاد آگاهی فرهنگی و زیست محیطی و ترویج فرهنگ احترام به طبیعت و مردم بومی -

 افران و هم برای افراد محلیفراهم کردن تجربه ی مثبت و لذت بخش از سفر هم برای مس -

 ایجاد منافع مستقیم مالی برای حفظ و حراست از زیست بوم    -

ارائه و تالش در ایجاد تجربه ی به یاد ماندنی برای مسافران به گونه ای که آن ها را نسبت به منطقه میزبان     -

 آن منطقه اهمیت بدهنددلسوز و حساس کرده و به اوضاع اجتماعی، آب و هوایی، زیست محیطی و سیاسی 

 طراحی و ساخت امکانات سازگار با طبیعت و فرهنگ منطقه با کمترین آسیب ممکن به اکوسیستم بومی    -

آموزش قوانین و باورهای معنوی مردم محلی به گردشگران و ایجاد همکاری و مشارکت بین گردشگران و محلی     -

 ها با هدف توانمندسازی فردی و گروهی

 بوم گردی و اکو توریسم ارزش های -4

 اکو توریسم سبب دوستی فرهنگ ها و جوامع می شود *

یکی از اصولی که در اکوتوریسم مورد تاکید قرار می گیرد آموزش و ایجاد آگاهی فرهنگی با مردمان یك منطقه است. در بوم 

فعالیت های روزمره آنان مشارکت می گردی ، گردشگران با فرهنگ و نوع زندگی مردم منطقه از نزدیك آشنا می شوند و در 

کنند؛ در این ارتباط ایجاد شده بین میزبانان و گردشگران ، مردم منطقه نیز با فرهنگ مردمان دیگر مناطق و کشورها آشنا 

 شده و این دو گروه، رفته رفته نوعی عالقه نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. با ایجاد این آشنایی و فرهنگ دوستی، گرشگران

 .نسبت به منطقه میزبان حساس شده و به اوضاع آن اهمیت بیشتری می دهند

 اکوتوریسم به حفظ منابع و میراث طبیعی کمک می کند *

در اکوتوریسم تنها ردپایتان در طبیعت باقی می ماند و به جز خاطره ها چیزی از سفرتان به ” معروف است که می گویند 

این نوع نگاه به طبیعت گردی و در کنار آن تاکید بر حفظ منابع طبیعی، مقوله  . ” نیدطبیعت با خود به خانه برنمی گردا

آموزش و به حداقل رساندن آسیب های وارده به طبیعت در طول سفر، اهمیت احترام گذاشتن به طبیعت را آشکار کرده و 

توسعه اقتصادی می تواند به عنوان جایگزینی بعالوه، بوم گردی با ایجاد فرصت پیشرفت و  .مانع آسیب رساندن به آن می شود

برای سایر منابع درآمد برای مردم منطقه محسوب شده و از روی آوردن محلی ها به راه های دیگر کسب درآمد، مانند فروش 

 .زمین های کشاورزی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، جلوگیری کند

 م منطقه کمک می کنداکوتوریسم به پایداری و حفظ فرهنگ مرد *

مردم محلی با نمایش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش محصوالت صنایع دستی شان به آنان و مشارکت دادن 

عالوه  .گردشگران در فعالیت های روزمره خود به ارزش میراث فرهنگی خود پی برده و هرچه بیشتر در حفظ آن می کوشند

چه برای گردشگران و طبیعت گردان جذاب است را حفظ و نگهداری کنند؛ چرا که بوم بر این آنان تالش خواهند کرد که آن

گردی به وضوح یکی از راه ها و منابع کسب درآمد برایشان مطرح خواهد شد. و هجوم گردشگران و سرمایه های غیر بومی 

 .دیگر به سادگی نمی تواند موجب کاهش غنای فرهنگی منطقه گردد

 ه پایدار کمک می کنداکوتوریسم به توس *
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از دیدگاه توسعه پایدار، اگر هدف از توسعه، گسترش امکانات و بهبود شرایط و کیفیت زندگی انسان هاست، این امر نه تنها 

درباره نسل کنونی بلکه برای نسلهای آینده نیز می بایست مد نظر قرار گیرد .معنای توسعه پایدار، تنها حفاظت از محیط 

بیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است؛ رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم زیست و منابع ط

زدن تعادل زیستم حیطی، عدالت و امکانات زندگی را برای همه مردم، اعم از شهری، روستایی، و عشایری و نه فقط قشرهایی 

یدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست دستیابی به توسعه پا ]4[محدود از جامعه فراهم می آورد. 

محیطی در یك جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار برتمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه 

 .است

 گردی و اکوتوریسم در ایران بوم -5

به جهت دارا بودن تواناییها وجاذبه  ایران و است محیط با توریسم نوع اکوتوریسم پایدارترین نوع طبیعت گردی و سازگارترین 

توجه به اصول و قوانین  .گیاهی یکی از کشورهای مهم دنیا محسوب میشود پوشش و های چشمگیر از نظر تنوع اقلیم

میراث طبیعی و اکوتوریسم و همچنین ایجاد عالقمندی به طبیعت و حفظ محیط پیرامونی، باعث تداوم و بقای گنجینه ها و 

انسانی خواهد شد و توسعه پایدار را در پی خواهد داشت. ایران از نظر اکوتوریسم از جایگاه ویژه ای ویژه ای برخوردار است. 

دلیل این موضوع را می توان تنوع اقلیمی بی نظیر کشورمان دانست. ایران کشوری چهار فصل است؛ همزمان که می تواند در 

ه های زمستانی مانند اسکی باشد، در نقطه ای دیگر در همان زمان دارای جاذبه های منحصر به فرد یك نقطه دارای جاذب

که از بقایای جنگل های  جنگل راش، بازدید از  تاالب میانکالهدر  پرنده نگری. سفرهایی خاص مانند تور تابستانی است

که یکی از سه ژئوپارک ثبت شده در ایران  دره راگهباستانی هیرکانی است و بسیاری موارد دیگر مانند بازدید از 

،  گردشگری روستاییوریسم در ایران دارای شاخه های متعدد و فعالیت های گوناگونی است. شاخه هایی همچون اکوت.است

جراجویانه و کشاورزی و فعالیت هایی که هریك وابسته به موقعیت جغرافیایی خاص خود گردشگری عشایری ، گردشگری ما

 .است

بوم گردی یا اکوتوریسم با گردشگری انبوه تفاوت های زیادی دارد. کاروان به شما توصیه می کند برای درک         

این گونه ی خاص از طبیعت گردی با دیگر شکل های گردشگری ،  های تفاوت دانستن با سفر، زیباییهای و طبیعت عمیق

سعی در برنامه ریزی و یا شرکت در اینگونه سفرها داشته باشید. در این باره با دوستانتان صجبت کنید و آن ها را نیز با این 

 .مفهوم آشنا کنید

                                                                               لفه های اکولوژیکی مهم در توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسمؤم.4

محلی، فرهنگی و اجتماعی، برای منطقه  توریسم و اکوتوریسم بدون برنامه ریزی دقیق و بدون توجه به قابلیتهای بوم شناختی،

ده و بی عیب به سمت استفاده مناسب از یك اکوتوریسم برنامه ریزی ش مورد نظر مشکالتی را در پی خواهد داشت و برعکس

های حفاظت شده های طبیعی بکر یا حوزهاغلب محیط . دریایی و زمینی در منطقه پیش خواهد رفت محیط زیست و منابع

 شمار می رود. توسعه توریسم در این محلها همچون تیغ دولبه است چرا که همان طور که محلی مناسب برای اکوتوریسم به

کافی درباره قابلیتهای منطقه  وسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود. داشتن دانشگفته شد ت

اقتصادی و دانش درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از  برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی، اجتماعی و

برای داشتن یك اکوتوریسم پایدار باید به شناسایی اصول اکوتوریسم  .یدار استریزی برای داشتن اکوتوریسم پا الزامات برنامه

همان طور که از تعریف توسعه پایدار توریسم برمی آید ضمن حفاظت از  .مولفه های مرتبط را بررسی کرد پرداخت و نیز

  : می توان گفت داشته باشد. لذافعالیتهای توریستی و ارزشهای اجتماعی و اقتصادی انطباق الزم وجود  محیط، باید بین

شامل محیط  (Biophysical)فیزیکی - برای توسعه پایدار توریسم و اکوتوریسم باید یکپارچگی بین دو مولفه زیستی         

به عنوان مثال عدم توجه به  ]2[برقرار باشد.  (Socio-economic )اقتصادی -لفه شرایط اجتماعیؤزیست و زیرساختها و م

تخریب  ناحیه ممکن است مانع از برآورده شدن انتظارات سیاحان شود و یا این عدم هماهنگی باعث تهای زیستی یكمحدودی
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منابع آبی، ایجاد تعارض و ناسازگاری  اجتماعی در منطقه شود. مثل کاهش، قابلیتهای محیطی و یا حتی زیانهای فرهنگی

 .نه منافع حاصل از توسعهناعادال های ملکی و توزیعفرهنگی، از دست رفتن زمین

 Lydia Teh       و Cabanban ،شرایط فصلی بودن و  در تحقیقات خود به عوامل زیستی از جمله تنوع زیستی دریایی

 Pulau های کلیدی تحقق توریسم پایدار در منطقهشاخص اقیانوسی ، منابع آبی و توزیع آن و مدیریت زباله ها به عنوان

Banggi های زیر را برای تحقق توریسمبر همین اساس می توان بطور عمومی شاخص ]2[اند. ی اشاره کردهمالز جنوبی در 

               :توریسم( پایدار پیشنهاد کرد )اکو

                                                                                                                                                                              تنوع زیستی

که در آن موجودات مختلف در  کند ها شرایطی را فراهم میها و یا کوهوجود تنوع زیستی نظیر سواحل زیبا در کنار جنگل

گردشگر به منطقه شده و از سوی دیگرتنوع زیستی امکان کسب  یك منطقه می توانند زندگی کنند. این خود باعث جذب

می آورد.  کوه و جنگل ها و رودخانه ها و سایر جاذبه های زیستی یك منطقه را برای سیاحان فراهم تجربیات متعدد در دریا و

انگیز زیر آب، قایق سواری ،ماهی گیری، اسکی  ی توریستی در دریا مثل: غواصی به منظور مشاهده دنیای شگفتانجام فعالیتها

های اطراف آن می تواند برای گردشگران بسیار جالب باشد. ها و کوهکننده در جنگل روی آب و ... در کنار فعالیتهای سرگرم

سیاحان در منطقه برای این  رد برنامه ریزی به نحوی است که حضورای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گی نکته

 .اکوسیستم خطری نداشته باشد

 شرایط آب و هوایی

داشتن توریسم پایدار بسیار اهمیت دارد.  توجه به شرایط آب و هوایی در یك منطقه به منظور برنامه ریزی متناسب با آن در

که بر اثر وجود تنوع زیستی ایجاد شده ارتباط نزدیکی به چگونگی شرایط آب و  شرایطیبرنامه ریزی برای استفاده سیاحان از 

دما، بادهای موسمی،  منطقه دارد. شناسایی زمانهای مناسب برای حضور گردشگران در منطقه، توجه به تغییرات هوایی

  .ستپایدار بسیار مهم ا بارشهای فصلی، طوفانها و غیره در دستیابی به اهداف توریسم

 منابع آبی و توزیع آن

های سطحی در تامین رضایت سیاحان  های زیرزمینی و آبآب تازه و سالم از مهمترین نیازهای سیاحان است. وضعیت سفره

منطقه کم بوده و یا آب شیرین و مناسب جهت استفاده سیاحان موجود  باشد. در صورتی که منابع آبی یكبسیار موثر می

آب  مصرف "زن زیبار" شود. بر اساس یافته های گوسلینگ در منطقهاستقبال گردشگران واقع نمی نباشد منطقه مورد

 .اهمیت باالیی برخوردار است برابر مصرف آب مردم بومی بوده است. لذا توجه به این شاخص حیاتی از 15ها توریست

 هامدیریت زباله

بر محیط زیست موجودات و تخریب  طقه، اثرات منفی زباله هاها جدا از نازیبا شدن ظاهر منعدم مدیریت مناسب زباله

ها باعث آلوده شدن منابع آبهای سطحی و زیر زمینی منطقه می شود.  اکوسیستم را نیز در پی دارد. از طرف دیگر این زباله

از این رو  .یستم استهای توسعه پایدار حفاظت از اکوستوسعه پایدار توریسم اشاره شد، یکی از شرط همانطور که در تعریف

ها و سرویس های بهداشتی ¬اساسی برای زباله هم از نظر زیستی و هم از منظر اجتماعی، ایجاد تسهیالتی مقتضی و تدابیری

پایدار است. برای داشتن توریسم و بویژه اکوتوریسم پایدار الزم است عالوه بر  عمومی در این مناطق از پیش نیازهای توریسم

از هم منفك نبوده و  اجتماعی و فرهنگی هم توجه داشت چرا این عوامل –اکولوژیکی باال به عوامل اقتصادیهای  شاخص

 ]5[ .مستقیما بر کیفیت محیط اثر می گذارد

 ولی است مهم معطوف این به ریزان برنامه ذهن چه گر که است آن بیانگر کشور نظام و اقتصاد در گردشگری روند بررسی

 : کند می نمایی خود هنوز زیر موارد در جدی کمبودهای برخی

 نفتی غیر صادرات و ارزی درآمدهای مجموع در گردشگری بخش ارزی های درآمد سهم افزایش عدم -

 تجاری صنعت یك عنوان به طبیعت در گردشگری به مناسب نگاه و تلقی گیری شکل عدم -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 kbsd17-01170037 شماره مقاله:

 (۹۹۱۱اسفندماه  ۹۱-۰۲) دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویراحمد 

7 
 

 عرصه در گردشگری چندگانه های جذابیت) عرضه دورنی متغیرهای علمی بندی طبقه و شناسایی عدم -

 ، طبیعی ، فرهنگی ، خارجی ، داخلی از اعم متصور گردشگری انواع ) تقاضا بیرونی متغیرهای و (ملی

 ...( و تجاری ، علمی

 تقاضا و عرضه طرحهای دقیق تحلیل و تجزیه بر کمی و راهبردی هدفگذاری اتکای عدم -

 اکوتوریسم بازاریابی اولویتهای تعیین و شناسایی عدم -

 باال پرداخت توان با خارجی و داخلی گردشگران جذب در کارایی عدم  -

 خارج و داخل در بومگردی تحقیقاتی های پشتوانه بر ریزی برنامه نظام اتکای عدم  -

 تقاضا حجم با متناسب نیاز مورد بناهای زیر مطمئن برآورد عدم  -

 توسعه در متولی خاص نبود و اجرایی ضمانتهای شفافیت عدم و نیاز مورد مدیریتی کیفیت و سازمانی ساختار شفافیت عدم -

 صنعت این

 تورم از ناشی مسافرت برای مردم آخر الویت و گردش و طبیعت دامن به مردم کم مسافرت و بنزین کمبود -

 محلی مشارکت فقدان و مالی حمایتهای نبودن کافی انسانی، نیروی کمبود قانونی، مشکالت  -

 . بحث و نتیجه گیری5

مسکون، مناظر و چشم اندازهای طبیعی همچنان در معرض خطرات  امروزه پس از گذشت سالیان دراز حیات انسان و کره

ذخایر  است. در برابر چنین خطرات موجود و رو به تزاید آگاه سازی جدید از نیاز به حفاظت از های انسانیناشی از فعالیت

در نگهداری و در اختیار عموم قرار دادن  حرکتی نوین برای مشارکت فعاالنه مردم به ویژه مردمان محلی هر کشوریطبیعی و 

شود. سازمان جهانی جهانگردی هم توسعه پایدار را فعالیتی کامال احساس می آن به شکل کاالهای توریستی در مقیاس جهانی

اشتغال به طور مستمر  کند بلکه ظرفیت را نیز برای ایجاد درآمد وحفظ مینه تنها منابع طبیعی و فرهنگی را  داند کهمی

بر . سازمان محیط زیست برای تحقق اصل پنجاه قانون اساسی در راستای توسعه پایدار وظایف دشواری دارد .دهدافزایش می

زاره جدید بود و به صورت پروژه که آخرین مورد از رشته گزارشهای ارزیابی زیست محیطی در ه  برنامه هزاره اساس گزارش

دانشمند از سراسر جهان به انجام رسید،  3111چهار ساله با هدف ثبت و دسته بندی اطالعات منابع طبیعی جهان و مشارکت 

دوزیستان جهان با خطر انقراض  3/1پستانداران و  4/1درصد از گونه های پرندگان،  12نتیجه ای حاکی از آن داشت که: 

د. انتشار گزارش فوق موجب شده تا این احتمال قوت گیرد که تالشهای حفاطت از تنوع زیستی و رویکرد روبرو هستن

 ند.ااکوتوریسم با اهداف سازمان ملل در زمینه توسعه هزاره و براندازی فقر و گرسنگی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی در تقابل

ها نمی توان به افزایش صنعت افزایش تأثیر بشر بر زیست محیطکنند بدون برخی از تحلیل گران اقتصادی استدالل می

گردشگری و تنوع زیستی و اهداف هزاره دست یافت. البته یکی از اهداف توسعه هزاره، دستیابی به توسعه پایدار زیست 

رنده یکی از مهم ب-( و لذا تالش برای منطبق کردن نتایج هر دو برنامه و حصول به موقعیت برنده9محیطی است)هدف شماره 

تضمین پایداری محیط  است. "حفظ تنوع زیستی و توسعه هزاره"روی هر دو گروه کارشناسان و برنامه ریزان آترین وظایف فر

)تنوع  زیست، اصول توسعه پایدار را در سیاست ها و برنامه های کشوری ادغام کنند؛ و روند از دست دادن منابع محیط زیست

دولت عضو ملل متحد تعهد کرده  171ند و از بروز ضرر به منابع طبیعی ممانعت بعمل آورند. تمامی زیستی( را معکوس نمای

به اهداف هزاره دست یابند و سه رکن اصول اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مثلث توسعه پایدار را در  2115اند تا سال 

ولیه برای بخش های گوناگون تولید، اقتصاد کشورها رونق صنعت توریسم لحاظ نمایند و با توسعه گردشگری و تأمین منابع ا

اکوتوریسم یك سفر قابل اطمینان و معتبر محیطی برای لذت بردن و قدردانی و تحسین طبیعت و تجربیات فرهنگی  می یابد.

مردم محلی  می باشد. اکوتوریسم باید یك قانون پیچیده روی محیط زیست داشته باشد و باید به انجام دادن کارهای خوب

 .کمك و همکاری کند

 پیشنهادات
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 گردی طبیعت ملی وکمیته پایدار توسعه ملی کمیته توسط گردشگری با رابطه در زیست محیط استراتژی تهیه ضرورت -

 منابع تعادل در حفظ و گذاری سیاست انواع با دولتی نهادهای متناسب و ریزی های اصولی برنامه -

اکوتوریستی بوششند  محصوالت انواع کننده عرضه خصوصی های موسسه آژانسها،عرضه کنندگان بازار اکورتوریسم شامل  -

 برای حفظ محیط زیست

 منظم جلسات تشکیل با صنعت این توسعه برای منطقی راهکارهای ارائه و گردی طبیعت ملی کمیته تشکیل  -

 پایدار اکوتوریسم برای علمی و مشخص هدف با کالن ریزی برنامه در اکوتوریسم جایگاه تعین -

 نمایشگاهها، ، گروهی های ،رسانه دانشگاه ، پرورش و آموزش طریق از اکوتوریسم اخالق و گردشگری فرهنگ ترویج -

  مردمی تشکلهای

 جغرافیا، کارشناسان عضویت با هدف به رسیدن برای خصوصی و دولتی بخش برای مدرن و هماهنگ اجرایی راهکار تعیین -

 محیط طبیعی، منابع سازمانهای از شناسان جامعه طبیعی، منابع کارشناسان شناسان، زیست اقتصادانان، توسعه، و ترویج

 کشور وزارت و جمهور ریاست ریزی برنامه معاونت جهادکشاورزی، و عشایر امور فرهنگی، میراث زیست،

 منابع
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